ثاشاكاني بنةمالَةى ضوارةم

سنفرو ٤٢سالَ حوكمى كردووە
خوفو  32سالَ حكومى كردووە
جدف رع ٨سالَ حكومى كردووە
خفرع  ٦٥سالَ حكومى كردووە
با اف رع
منكاورع ٨٨سالَ حكومى كردووە
شبسس كاف

(سةنفةرع -سةنةفرۆ) دامةزريَنةرى بنةمالَةى ضوارةم
طرنطرتين كارةكانى:
 -1دروستكردنى دةسةالَتيَكي ناوةندى بةهيَز
 -2طرنطي دان دان بة اليةني ئابورى بةتايبةتي طةةسةندني
كةرتى كشتوكالَى و بازرطانى
 -3دروستكردنى قةالَ و ثةرستطا و هةرةم لةوانة:
(دةهشور) (املعوج).
 -4كةشتيطةلي رِةوانةي (فينيقيا) كرد.
 -5ناردنى هيَزيَك بؤ والَتي نةوبة.

خؤفؤ ( خنم خوف اوي)واتای ناوةكةی
(معبود ختوم الذي حيميين)
كارةكانى
طواستنةوةى ثايتةخت لة منفيس بؤ جيزة

دةرهيَناني كانزا لة نيمضة دوورطةي سينا
دروست كردنى طةورةترين هةرةم لة ميَذووي مرؤظايةتي

هةرةمي خؤفؤ
–لة شارى جيزة بنياد نراوة قةبارة و شيَوةكةي زؤر مةزنة و بةرزيةكةي بة 141م خةمليَنراوة،
بةالَم بةهؤي دارماني بةرزيةكةي تةنها 131م ماوةتةوة .بناغةي لة شيَوةي ضوارطؤشةية و
لةبةردي زؤر طةورة دروستكراوة.

خفرع:
ضوارةم مةليكي بنةمالَةي ضوارةم كوڕى مةليك خؤفؤية بؤ ماوةي نزيكةي  ٤٢ساڵ حكومرانى
كردووة دووةم طةورةترين هةرةمي دروست كردووة لة جيزة.

كارةكاني خةفرةع
دروستكردني ثةرستطا:
ثةرستطاي سةرو يان بةرز لة نزيك هةرةمةكةي بوو كة تايبةت بوو بة طةورة ثياوان و نزيكةكاني
ثاشاي مردوو.

ثةرستطاي خواروو (الوادی) تايبةت بوو بة ئاهةنط و جةذنة ئايينيةكان ريَطا دةدرا هةموو خةلَك
سةرداني بكةن.
هةردوو ثةرستطا بة ريَطايةك بةيةكرتي دةطةيشنت بة دريَذي نزيكةي  555م.
دروستكردنى ثةيكةري ابوهلول

منكاورع (طويل العمر بقوة رع):
ثيَنجةم مةليكي بنةمالَة ضوارةمة كورى ملك خفرعة سيَيةم طةورةترين هةرةمي ددروست كردووة
جياكةرةوةي سةردةمي ئةم مةليكة ئةوة بوو زياتر ئازادتر بوونة لة وتنى درومشة ئايينيةكان لة
ضاو سةردةماني ثيَشووتر.

بنةمالَةي ثيَنجةم
أوسركاف
ساحورع
نفر اير كارع
شبسكا رع
نفر اف رع

نى اوسر رع
منكاو حور
جد كا رع
أوناس

ئؤ سةركاف
دامةزريَنةري بنةمالَةي ثيَنجةمة نةوةي مةليك جدفرةعة
لة سةقارة هةرةميَكي دروست كردووة لة نزيك هةرةمي مدرج لةطةلَ ثةرستطايةك بؤ خواوةند
رةع.

ســـــــــاحـــــورع
كارةكانى
ناردنى ضةند هيَزيكي سةربازى بةرةو سنورةكانى رۆژئاوا بؤ جيَطريكردنى دةسةالَتي مصر لة والَتي نوبة،
لةطةلَ نيمضة دوورطةي سينا ،وه وة هيَزيَكي طةشتيطةلي دةريايي بةرةو ثؤنت( سؤمالَ) ناردووة.
دروست كردنى طؤري ثاشايةتى (مقرب امللك) لة ناوضةى ابوصري لة باكورى جيزة ،كة دواتر بوو بة طؤرستان بؤ
ناشتنى مردووةكانى ئةم بنةمالَةية.

اونــــــــــاس
كؤتا مةليكي بنةمالَة ثيَنجةمة  ،ماوةيةكي زؤر حوكمي كردووة ،يةكةم مةليك بووة كةنازناوي
رةعي وةرنةطرتووة ،هةرضةندة مةليكةكاني ديكةي ئةم بنةمالَةية بة (ابن رع) ناويان هاتووة.
هةرةميَكي لة نزيك هةرةمي زؤسةر دروست كردووة.

هةرةمي اوناس يةكةم هةرةم بوو دةقي هةرةمةكاني لة ديوي ناوةوة نوسراوةتةوة برييت بوون لة
كؤمةليَك دوعا و نزا لةسةر طؤرةكان بؤ مةبةسيت ثاراستين الشةي مردووةكان.
لة ريَطةي ئةو دةقانةوة ئاماذة بة ضةند رووداويَك و شيَوازي حوكمراني مةليك اوناس كراوة.

بنةمالَةي شةشةم
مةليك ثي ثي يةكةم كوري مةليك تي تي ية
–طرنطرتين كارةكانى :
–ريَكخستنى كاروبارى والَت لة اليةنةكاني ئابورى ،ئاييين  ،كارطيَري  ،بةتايبةتي اليةني ئابورى و
ةسةثاندني باج و سةرانة لةخةلَكو طرنطي دان بة ثيشةسازي و بازرطاني كردن.
–ثاراستين ريَطاكاني بازرطاني نيَوان ميسر و فةلةستني وردةكارى ئةم رووداوانة لة ريَطةي ئةو نةخشانة
زانراوة كةلةسةر طؤرةكةي لة ئةبيدؤس كيَشراوة.
–دةستةبةر كردني هيَمين و ئاسايشي والَت.

–ناردني ضةند هيَرشيَك بؤسةر بياباني رؤذهةالَت.

كارةكاني مةليك ثي ثي دووم
* لة ماوةي حكومرانى كردنى طرنطي داوة بة نوسيين خةتي هريؤطلؤيف .
* بةهيَزكردنى كةسايةتي فرعةون لةرووى دةسةالَت.
* دروستكردنى ثةرستطا بؤ خواوةند رةع لة شاري مةنفيس.
* ضاكسازى كردووة لة اليةنةكاني ئابورى و كةمةالَيةتي.

خراث بووني رةوشي سياسي لة سةردةمي بنةمالَةي شةشةم؟
*هاتين ضةند ثاشايةكي بيَ دةسةالَت.
*زۆربةى هةريَمةكان لة مةركةز جيابوونةوة ،فريعةون طرنطي جاراني نةما.
* جيابوونةوةي ميسرى سةروو خواروو هيَرشي هيَزة كؤضبةرةكان.

